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 عتراف باألبوة أو باألحرى قبل اإلقرار باإللتزام بالنفقة عالم قبل االإبشأن محضر 

 ونفقااول اقاا قلووقاا  ّ لمإلوتااممالمستاافمبلماا  مّ ل  لقاا الموثّق ااعلماالسيالمو.اا..............لموثّوااّبل......لق اا لما

لم وث  يلمخصّصلموطف ............لموثّوّب........مث ليوي:

ل:إميغيلم وثّس.لموفسثيلووّاب لكث ليويل.لتم لإ هلق

ااسااتنّ ل  للماا.الموطفاا ل م.ناايلالقرابةةةوااوولااال للثجاافبلواا. قلمإلقاافمقمأ ااهلملتااملإميغاايكثاا ل  ااهلقاا.ل غ قلّ ل. 

لبااعل فقاولوموثتعوقولمهذهلموصووت ع تلموق  ّ .ولمومجث.علوإلوتممال وطفا ل إاملوامالم  افل،ل مذوكليتّجبلسواي 

ط وبلم ستفبمبل ص قيفل  لتول م إلض اولإوىلاوكليحعل الموطف لسن.لموح جل،ش.ل يض قلإوىل  لمع.لسالموف

شاف  ل ع.ناول اواكلمحا.ل ب اىلاايللا ل تظ لموثط و ولمحعلمونفقاولق مثاولل،ّاب ق  ل مع.لموموّاب ل مونفقول

ل.ّاب وث. لقيقول سّمالمع.لمو

 كاّ لاضايقلساال  ناىل،ل اعلموطفا للتعاملاموشفسي.ل يحعلويللوريثيستفمبليص حلموطف لخيللما  ال

 جاّبلل يثناالوثحنثاولم ااّمللموشخصا.ول  لتانظملموتع  ا ل اعلموطفا لاايلا واول.فعا لاواكملوتم  قل يض قل  ل

لإالمشف  لق  ّ .ول ع.نو.ل ــممع،ل اليثنالمست ع بهل  لتح.ي.هل

غ.اافللكاا  لم مااّم ااا لل،لااايلس ساا.و مثففبهاا لمصاافوللطفاا مولضةةا ةحةةح حمو  وغااولسااالموفشاا.لواا الليحااع 

  اا ل كااذوكلم المصااّق ل ّققااولقسااث. قلمأ ناا ل فياا.للت ل سونااإلو تاام ج.ا،ل يشااتف لاااعلموفس يااولموثشااتفك

ل. ت . لموحض  ولموثشتفكولإسث اقلووق  ّ لإاملتم جتلم ال ث قسولموحض  ول ع ق.

وا ال  لوايل شا قكوللـ قلــاجمم.  للــاـ قلا.ثنالوثحنثاولم ااّمللموشخصا.ول  لتنقا لموحضا  ولم مّياولكو.ل إا

لسوىل وبل ال ا.لم مّيا،ل اوكلم  فلاليتعا ق ل اعل صاوحولموطفا .لل  وث ل   ل عه ل  لويلمثففبيلمن ءق

،لسن.  ل تق.الووثحنثاولمطوابلونقا لموحضا  ولم مّياولوايل وا ال ش قكــاـقو،لق  ّ . قلف لهذملموشف ل ال ي ف

لضولوذوك،ل إالا   فلينّ لغ.فل مضح.للل سن.  لالتقّالم المتق.يمل س  بل ع ق

لوطفا لا.ا.تمولموثشاتفكولحضا  وموسنا.لمواّاب .ل  ا لاايلا واولتاهلع مووم الك ساملاسة  لس.حث لموطف ل  .م. قل 

 إ لتاملماتفا علسواىلموحضا  ولموثشاتفكوللإسن بلوق يلموع مويل  لوقبلم الووطفا لمعا.لموتشا  قلم.نايل م.نها .

  ا لإاملواملم ااّمللموث. .او،ل صاوحولموثّواّبلاايلمساملس مواولتّوىل   ل م التح.ي.ل قتلت.ج. لموّاب ،لا.أ

،لا.ا.تملإسا ب لهاذملم  افل اف ل خافالل االخايللمإلساي لموثّقاعل  ا ال مضاح قلاايلهاذملموشاأ  تخذلقافمقمقل

ل صوحولموشّؤ لموصح.ولايلغضّ لشهف.ل

ل المون ا.ولموق  ّ .و،لونّ ه لموح ضنولموّا.. لووطفا ،ل تام للــوقلم الووثّوّبلم.ميــــمسملس موولإسن بللتم لإامل   ل

خايللقيقاولل اف ل خافاللموطفا مساملس مواولمع.ه ل نحلاعلموحض  ولونيلموطافا.ا،لا.حاعلوايل وا التغ..افل

لسواىلموحضا  ولموثشاتفل شهف. كولم.ننا لال ايلجث.علم اّمللال لتح.ي.لمسملموع موولووطف لموثتفعلسو.هلمنا ءق

لهذمل يض لسوىلجث.علم  ف للم خفيالموثشتفك.الم.نن .لللالا.ه،ل ي.فييثنالموطع

 تفهثا قلواذوك،ل ياتملل م الهيلموح ضولموّا.. ل سن.  ل كّ ل  اا.ث لوّلك  تلسثيل يثنالووطف ل  ليت.ثيلم

ستفماايلم س.صا حلاوكل الخيللإسي لس قيل الا.ثلموشن لو ال  نيل   ال صوحولموشاو  لموث. .او.ل

،لوملت.تطعلم ال ث قسولموحض  ولم مّيو.ل   لإاملعمشن ل ّق للتوافح األمموثفعّللاقطلسن.  للس قيّ لم  م

 ّماقاول.لاضيقلساال  لق  ّ يمول  ثثوهسوىللوثّماقوسي ه لمي.تومالإ،لال لهذملم  فلكأ لتنّ لق وف ل ثيقل

،لكّويلم  فلسوىللل ثثوهلموق  ّ ي سّبليتملتّض.حلاوكل الخيلإومم .و.تنّ للستفمايلم  مّ م موطف ل

ل االخايللل14ل كثفل اي وغل الموعثفللإاملك  لموطف س . لموثث ل.ل   ل س   ق،لال لهذهلموثّماقوليثنال  لتاتم 

 موق  ّ ي.لهل ّماقول ثثو

خافلالتاممللآسا قيلموثفعاّل،ل  وثا قل  ل ماّ لشاخ ل اليثنالمصفولقم...ول  لينّ لماستفمبلما  مّ ل

و.لمع.لاتحلإجافمءلقضا.ول،لوم جلم ال المون ا.ولموق  ّ .وقللس قيو وطايعلمسوىلس . لموثث ل.ل وّل  لموطف ل  

لم تها ءم.الم مّيا،لال هليثنالوفج ل خفل  ليقفلم  مّ .لونالهذمليجبل  ليح.ثلسوىل قصاىلتقا.يفلاتاىل

ل–  لتّماقا لوثفعاّللمثجافبلس ال ال ف الانملموطيع.ل اايلهاذهلموح واولي صا حلماستافمبلما  مّ لسا قيلم

 ا. لموعا ا .ل ال ساتط.عل  ل  عاالمصافوللضاثامذوكلو ال) ين غيل  ليح.ثلاوكلل– كذوكلموم جلمو. معل

قم...ولايلماستفمبلم  مّ .ل ويلموحعلايلموطعالسواىلاواكلمشان لمساتثن ميلسنا.  لاليصا حلماستافمبل

لوىل  لموثّماقولمويز ولوذوكلالتممللغ.فل تّماف .لمع.لس الس قيلموثفعّل،ل يفجعلاوكلسوىلس . لموثث للإ



إالايلغضّ للهذملموطعا اليجّزل،لإاملسوثتلمظف بلتنفيلهذهلم مّ ،لالطعن في األبوة قضائيا  يثنننىل

م الل.ل ت . لهذهلموث. لمثجفبل عفاتيلموظف بلموتيلتنفيلهذهلم مّ .ل يثنال يض لون ل االموطفا ل  سنت.ا

لاق.ولم مّ .  ليطعنّملايل 

ع.لماستافمبلغ.افل  ااذلـ اـ،ل يبو.سلهّلم ل لموثعتفبلمه ق  تلموقض ءلإجعيلاّقلققفلأملمّ م  يتمل فيل

كثافل االخثاسل اايلمو.اج لموثا. يللهت.اج.ولىسولضومليثل  ،لوث  يموق  ّ لموث. يلم تشفيع تللاملخ وفإ

اال لمإلستافمبلما  مّهليثناال  ليناّ للجنسية أجنبية ا.لم  فمبل  ل كثفليحث لك  للايلا ل.ل سنّمت

لوهلم قفلموق  ّ يل اق قلوق  ّ لميبهم،ل يتعوعلم  فلهن لسوىلس . لموثث للمـلماسمل  لجن..ولموطف .لل

مو. واولاللوا. االمو.اف ق لم جن .اول وابل عوّ ا تلاايلهاذملم  افلال اهل االموثثناالل   لايلا وولس.الموت.قا

تواكلىلما إل يعلسواّملقّ ام اّمللموث. .اول  لي. ممفلويثنالذهلمو.ف ق لال هله ايلإ  قلإ ن  . تللموثعن.و.

.ل  ااالخاايللمإلقاافمقل ااالموج  اابلم وثاا  يلااال ل فاا لم الم جن .ااوليحصاا لمثّجاابلاوااكلسوااىلموثعوّ اا ت

ل.موجن..ولم وث  .و

ثجفبل  لينّ لمإلقفمقليص حلهذملمإلسي لموثتعوعلم ونفقولس قي قلم  بدفع النفقة،  يض لايلمإلوتمما قغبل 

 ا لهاذملمإلوتاممالها .ل  موحاعلا.مواذيلواهلوطفا لموشفس.ولونفقولمو  سومل  نيل .يالم.اعلل.م  مّ لق.ل و حل  اذم ل

ثفاوااول اوااكلإاملكاا  لموطفاا ل تّمجاا.مقلسوااىلساا . لموثثاا للااايلمول،سااالموفشاا.لطفاا  وااّالموال ااهلوااالينتهاايلم

مونفقاوللماأ ليقتصافلمإلوتاممالما.اع افلب  ل ّماقاول ك.ا لموطفا ل وذوكلال هلو.سل .اثّا لمهاذملم ل؛.وموتعو.ث

لسن.لموّالسالموفش.لاقط.لموثّقعل

 ما.اللثقا.ق  مو)ل  ليختا قلما.المونفقاولموث متاول مل ن  لهذملموطف لموق وافلمواذيلاليقطاال عايلاايلموثنامل،

موخا صلم وطفا للوونفقاوىلم ب ا موحا.لموقا  ّ يلل)مون. ولموثئّياولوحا.ل ب ايل عا.ال االمونفقاو .ثتغ.ف لمونفقولمو

يح.بلمن ءملسوىلموح.لم ب ىلموص اي،لمع.لمقتط علموضفي ولكث لين لسو.هل ظ الموحا.لم ب اىل اال موق وف

لسوث لم نيلسوىلم يعلمثق.مقهلموح وي.للمونفقو

ل ل،لااق وافمقل،ل مثا ل  لموطفا لالياممللموث و.اولموح جا تت .تخ.السي  لم  ف للموثخصصولووطفا لوتغط.اول

اقطلوهذملموغف .ل هذمليف.. يلايلتقو. لمإلوتاممالم وا.اع،ل اواكل  لم الل  صفلسي  لم  ف لليتملتح.ي.ه

مواّالموطفا لساالموفشا.،لال اهليجابل اعلت. هملمنفسلموق.قلمحصته لايلمونفقول الخايللقس يتها لووطفا ،ل 

 االخايللموثشا قكولاايلموثقا.ق ل اواكلل،تحثا ل اعلم بل فقا تلموح جاولمونق.ياولووطفا سوىلم ال يضا ل  لت

موثث قوو،ل اوكلم ونظفلإوىلمو.خ لموذيليثناالا.ا مهلونا ل افبل االم ماّيا.ل يثناالا.ا بلبخا لموطفا ل

 ق.ا.هلسواىلهاذهلل– السوىلس . لموثث للم.للموتعو.مل  ل . س. لموق  ّ لمإلتح بيلو.سملموتعو.ملل–موخ صلمهل

لولو  ف ل.لموح جو،لكث ليح.ثلتث   قل علمإلس  ولمون  و

،لسوىلس . لموثث للايلا وولبحاجة أكثر من المفروض مج  بلمونفقولموج قيوليثنالوطفويل  ليط وبل يض ل

 فتفعولال  ليطوبل يض قلا جولخ وو،ل اوكلسن.  لتظهفلا جولنموثف ،ل ايلمعضلموح اتلموثع.نوليث

  لتغطيلهذهلموح جو.ل يوحعلماذوكل يضا قللسوىلغ.فلموثعت بل اليح.ثلهذملم  تظ ا،ل اليثنالوونفقولموع بيو

 تغط.ولمات. ج تلموفض.ع.ل

،لا.ثلإ لك  لهن كل س  بلق  ّ .ول   عاولالنفقة بأثر رجعي بداية من الوالدة يثنالوطفويل  ليطوبل نيل

 التنف.ذلمونفقو.ل مث ل  هلاتىلمو.ّالتّمافتل شخ صل  لجه تل خافال،ل االاواكلسواىلسا . لموثثا لل م بل

ق  اتلمتقا.يملمونفقاولوطفواي،لي ل  صوحولموشو  لماجتث س.ول  صوحولقس يولم  ف لل موق وفيا،لموق  ّ 

.اعلق.ثاولمالقساث. ال ل طو هلتج هيلم تق ل المآل لاص س.مقلإوىلتوكلموجه ت.ل اليثننناىل  ل وتامالإوتمم ا قل

ل.لونالسويلموق. الم.اعلمونفقو،لووطف موث.تحق تل

كا لسانت.الساال ااّمويلموشخصا.ولل–لسوىل وبلمن ءقللل–لباإلعالموث  يل وتمال يض قل اق قلووق  ّ لموث. يلم  

 موث و.و،ل  وث قل  لهذملضف قيلوتع..ال طوبلمونفقاو.ل ق ا لم قضا ءلمو.انت.اليثناال  لي .اتعوملاقاطلسنا.  ل

.لي ص.علمأ لموثوتمالما إلسيالمكت.ابلا.ثا لمعا.لإيافمبمتل سواىلمصافول س سا.ول  لاصا لسواىلقاف  ل خافال

ل يثنال  ليتملتنف.ذل طوبلماستعيال الخيللتق.يمل وبلوثحنثولم اّمللموشخص.و.ل

إاملل–إاملتغ..فتلا جول فقولموطف ل  لتغ..افتللف اايلموثع.شا.ول)موا.خ ،لموح واولماجتث س.اولإوان ،ليثناال

وابلوثحنثاول،ل يثناالتنف.اذلاواكلمتقا.يمل بتغيير مقةدار النفقةةووطف ل  لويل  ل ط وبلل–مقتضتلموضف ق ل



م اّمللموشخصا.و.ل يثناالموق.ا المت.اّيول بياولخا قجل طا علموثحنثاو،ل اواكل اال جا لتجنابل صا قيفل

لو.ل.موثحنثو،لسوىل  ليتملاوكلق  لشف علموثحنثولايلموقض

وااذوك،ل إاملواامل قااملمتأبيااولمونفقااولموث.ااتحقو،لال ااهليثناااللبالتنفيةةا الفةةور واامال ف.اايل  ل مثّجاابلهااذملموتّق.ااعل

لإيافمبمتل خافال.لاضايقلل يقيلسوىلقف تيل  لسوىل جفيل  لم  افاللقمت ايل  لموحجاملسواىلموحجملموفّ

تواكلموتايليثناال  لتتجا  زلسالاوكلال اهليثناالووطفا ل  ليطوابلاّمما.لتاأخ.فلسواىلموث.اتحق تلموثتاأخف ،ل

عقا بلسواىلايلموث مول اق قلوثق.مقلموثع.للم  ويلمو.ا قيلاايلموّقاتلموحا وي.ل يثناالمول5مّضّحل . ولموـلل

ل–ما ته كلموثتعث.لوإلوتممالم ونفقولمغفم ول  و.ول  لم وح سلموذيليص لإوىلقايثلسانّمت.ل  ؤكا.لا.ثا ليوايل

لإسي يل سيهل لمستوثتل .خول الهذملموثحضف.  نىلل–ا. ث لتم 

لايليّا..................................

ل

 ______________________________ ______________________________ل

لتّق.علم بل تّق.علموثتفجم

لمستيالموّق.قولموثذكّقهل سيهلم و..ل مستث بلموتّق.علموخطي.ل

لايليّا.........................

ل

ل______________________________

لتّق.علموثّقع


